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oKREsľÝ unaD TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ävoľNE PRosTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekživotného pľostredia
Kollárova 8,9l7 02 Tmava

číslo spisu

ou-TT-oszP3 -202r / 00 6425 -OO4
Tlnava
01.03.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm' d) zákona č,.79/2015 Z, z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisóv na p,revádzkovanie zariaďenia na'zber odpadov pre
prevádzkovateľazariadenia FCC Trnava, s.r.o. pre zariadenie nuib", odpadov Zberný dvor VI' na Zavaiskej ceste
37 v Trnave v areáli skládky odpadov / FCC Tmava' s,ľ.o.' Priemyselná š, g1l01 Trnava, lČo: : t qqg 6ói;M"'to
Trnava

Výrok
okresný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany príľody a vybľaných zložiek ži-
votného pľostredia ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 5 ods. l zákona č.'525/2ó8 Z. z. i štátnej správe
starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov ä ako
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podl'a $ l04 písm. d) zákona č. 79/z0l5 Ž. ,.'o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenineskoľších predpisov (ďalej len ,,zákono odpadoch..), v zmysle $l08 ods' 1 písm. m) zákona o odpadoch a na zák|ade vytonaneho správnehokonania podl'a zákon a č. 7111967 Zb,
o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok,,)

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. l písm. d) zákonao odpadoch naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov pre prevádzkovatel,a
zariadenía:

obchodné meno: FCC Trnava' s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 5,917 01 Tmava
lČo: :t 44g 697

Sídlo zaľiadenia na zber odpadov: Zbený dvoľ VI., Zavarskácesta37, Tmava v areáli skládky odpadov

Zoznam druhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky MŽP sR č.36512015 Z. z.,ktorousa ustanovuje Katalóg
odpadov v zneni Vyhlášky MŽP SR č.320/20|7 Z. z', sktoými sa bude v zariad,eni nakladat':

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
02 0l 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
03 0l 04piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky N
05 01 03 kaly z dna nádľží N
05 06 03 ostatné dechý N



06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 l 1 a 06 03 13 o
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
06 05 02 ka\y zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 01 0l vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
O7 0l 04 iné organické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 04 iné organické rozpúšťadlá,premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
0'1 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 0'7 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné luhy N
08 01 1 l odpadové faľby a taky obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 l3 kalry zfarby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0l 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 o
08 0 l l 7 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 i9 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú organické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné

látky N
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 14 kaly ztlačíarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 03 l 7 odpadový toneľ do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky N
08 04 l5 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoľé obsahujú organické rozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky N
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 o
09 0l 01 roztoky vodoľozpustných vývojok a aktivátorov N
09 0 1 02 ľoztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N
09 0l 04 roztoky ustal'ovačov N
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N
09 0 1 06 odpady zo Spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N
09 01 07 fotografický ťrlm a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra o
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce stľiebro alebo zlúčeniny striebra o
10 1 1 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
1 0 1 1 1 9 tuhé odpady zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
1l 0l 08 kaly z fosfátovania N
1 l 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
12 0| 07 mineľálne rezné oleje neobsahujúce halogény okľem emulzií a roztokov N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 0I |2 použité vosky a tuky N
12 0I 14kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
120I 16 odpadoý pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látkyN
12 01 l8 kovový kal z brusenia, honovania alapovania obsahujúci olej N
12 0L 20 použité brusne nástľoje a brusne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 03 01 vodné pľem;ývacie kvapaliny N
13 0l 09 chlórované minerálne hydraulické oleje N
13 0l 10 nechlóľované minerálne hydraulické oleje N
13 01 1 l syntetické hydĺaulické oleje N
13 0I 12 biologicky ľahko ľozložiteľné hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 04 chlórované minerálne motoľové, prevodové amazacie oleje N
13 02 05 nechlórované mineľálne motorové, prevodové amazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové amazacie oleje N
L3 02 07 biologicky ľahko rozložitelhé motorové, pľevodové amazacie oleje N
,13 02 08 iné motorové, prevodové amazacie oleje N
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13 03 06 chlóľované minerálne izolačnéa_teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N13 03 07 nechlórované minerálne izolainéui.plono.ná ;Ĺň'i13 03 08 syntetické iz-olačnéa teplonosnJ oleje Nl3 03 09 biologicky l'ahko rozložitelhé izolačné a teplonosné oleje N13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N
1i 9| 91 

tuhé látky zlapičov piesku u oJlučouuĺov oleja z vody N13 05 l2katy z odlučovačov ól"iuruoa| ľ
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučoíačov oleja z vody N13 05 08 zmesi odpadov.z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
13 07 03 iné palivá vrátanezmesí N
i3 08 02 iné emulzie N
:19903 iné ľozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
!106 05 kaly alebotuhé dopady obsähuiĺce iné ľozpúšťadlá N15 0l 10 obaly obsahujĺc"žr,.yiLy nebežpeĺnych láiok alebo Ĺontaminované nebezpečnými látkami Nl501 1lkovovéobalyobsahujĺcenebezpeenituľry'porwĺľi,-riir|uary^ut".iáLl;ó;khdazbest) 

vrátaneprázdnychtlakoých nádob N
jj'i#,i1''ľ?äľ;'.ĺ*ä:äffi#t;ľi1äilľ1"ľ"h fiItrov inak nešpecifikovaných' handry na čistenie,
16 0l 07 olejové filtre N
]9 91 l 1 bľzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 0l 14 nemľznúce,kvapaliny obsahujúce nebezpečné látkyN
16 0l 2l nebezpečné dielce iné ako uvedené v to ot ol azisot l 1, t6 0l 13 a 16 0l 14 N16 02 Il vyradené zariadeniaobsahujúce chlóľfluórovune uŇorroäíky, HCFC, HFC N16 02 13 vyradené zariadeniaobsahujúce nebezpečné eurti i* uľo uvedené v t6 02 09 až 1602 12 N16 02 14 vyradené zariadeniainé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 o
!90? 15 nebezpečné časti odstrán ené z vyradených zariadení N1602 16 časti odstránenézvytadenýchzáriadení, iné ako uvedené v l6 02 15 o
19 93 

03 anoľganické.odryady obsahujúce nebezpečné látk'Ňl6 03 05 organické odpady obsahujúóe neÚezpečné látky N
jĺ:J lĺj*'äTä1i:ffii:i|e Pozostávajň; il;ääi"'.'' látok alebo obsahujúce nebezpečné látky wátane
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúc e znebezpečrrých látok alebo obsahujúce nebezpe čnélátkyN

i: H 3i ľJi*:i:iäi:ické 
chemikálie pozostáv ajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N

16 06 02 niklovo_kadmiové batérie N
Í6 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 o
16 06 05 iné batérie a akumulátory o
16 07 08 odpady obsahujúce olej Ň
!997 09 odpady obsahujúce inďnebezpečné látky N
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodnýchkovov N

l9 19 91 
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky Nl6 l l 05 ýmurovky ažiaruvzďomé matäriály.z nem:t1luľgicĹi,cľl pl9:esov obsahujúce nebezpečné látky N17 0l 06 zmesi alebo samostatné úlomky bótónu, t.r,ĺr' sLĺáĺ"f äbttaĺoveno *ui;;l' a keramiky obsahujúcenebezpečné látky N

17 0l 07 zmesi betónu , Íehál, škľidiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v t 7 0l 06 o17 02 04 sklo' plasý a drevo obsahu:ĺ"'n"l."pečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N17 03 01 bitumenové zmesi obsahujňce uholhý decht N
:I 91 

0^? kovový odpad kontaminoi""i''"Ĺ."p"čnými látkami Nl7 05 03 zemina a kamenivo obsahujúóe nebezpečné látky N
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17 05 05 výkopová zeminaobsahujúcanebezpečné látkyN

l7 06 01 izotačné mateľiály obsahujúce azbest N

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajú .")n"v"rp"čných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N

t7 09 o3iné odpady 
"" 

.i"íĺ* a dňolácií ';á*" 
zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N

1 8 0 l 03 odpady' ktoých zbeľ a zneškoĺnouunffia1i.nuJĺ ósobitným požiadavŕám z hľadiska prevencie nákazy N

18 01 08 .yioto*i.ké a cytostatické liečiváN

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 o
ió or r 1 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky N

t q o t t : popolček obsahujúci nebezpečné látky N

i9 01 17 oapua zpyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky\
19 03 04 čiastočne .tubili"ouuné oipady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 N

19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v 19 08 09 N

19 08 l3 kaly obsahujĺ"" ĺ"u""p"čné látky 
" 

inej úp.avypriemyselných odpadových vôd N

20 01 01 papieľ a lepenka o
ZO 0l 02 sklo O
20 0l 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných tátok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázď-

nych tlakových nádob N
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauľačný odpad o

20 01 1l textílie o
20 0l 13 ľozpúšťadláN
20 01 14 kYselinY N
20 01 15 zásadyN
20 0| |7 fotochemické látky N
20 01 t9 pesticídy N
20 oI 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci oľťuť N

20 0L z3vyľadené ,uĺudiĺiaobsahujúce chlórfluóľované uhľovodíky N

20 0I 25 jedté oleje a tuky o
zo ot zo oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0l 25 N

200Il2,|faľby,tlačiarenskéfarby,lepidláaŽiviceobsahujúcenebezpečnélátkyN
20 OIz8farby, tlačiaienské farbý, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 0I27 o

20 OI 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečiváN
20 0l3zliečivá iné ako uvedené v 20 01 31 o
20 o| 33batérie a akumulátory uvedené u iä oo 0l, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batéľie a akumulátory

obsahujúce tieto batérie N
20 Ol i|batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 o
200135vyradenéelektrickéaelektronické"*ĺud.niuinéakouvedenév2001 

2Ia2O0123,obsahujúcenebezpečné

časti N
200L36vyradenéelektrickéaelektronickézariaďeniainéakouvedenév20012I,2O0123a200135o
20 0ĺ 37 dievo obsahujúce nebezpečné látky N
2002OI biologicky toz\ožiteľný odpad o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 dľobný stavebný odpad o

Spôsob nakladania s odpadmi:

V zaľiadení ĺa zberodpadov sa vykonáva zber odpadu _ zl-romažďovanie odpadu od iných osôb, konkĺétlre zo

všetkých zberných duoÄu prevádzĹovaných na území mesta Tmava a od držiteľov odpadu z okĺesu Trnava, vľátane

jeho predbežného triedenia a dočasného ,rioz"nĺu odpadu na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov'

Technické údaj e pľevád zky zariaďenia:

Zariaďenie ĺa zberodpadov je umiestnen é v areá|iskládky odpadu v zastrešenom uzamykatel'nom stavebnom ob-

jekte So 08 - Prístľešok pre kontajnery s ĺozmermi 30 x 7 m. Ĺariaďeníe na zber odpadov tvorí aj priľahlá spevnená

plocha k stavebnému ouit* so óg -prĺstresoľ pre kontajnery. Podlaha je betónová' zabezpečenáfóliou PE - HD

ä vyspádovaná do zberných bezodtokových j ímok'
'V zriadení sú umiestnené: 
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- zariadenie na zisťovanie hmotnosti odpadov
- zŕĺchytná vaňa s roštom 600 l - 9 ks
- plechové sudy 200 l _ 8 ks
- plastové sudy 200 1 - 6 ks
- papierové nádoby 200 l _ 7 ks
- papieľové nádoby 50 l _ 5 ks
- big bagy 1000 I - 3 ks
- kontajner na žiarivky 500 l _ 6 ks
_ kontajner na žiarivky 200 1 _ 2 ks
- kontajneľ na batérie 500 l - l ks
- veľkokapacitný kontajner 30 m3 _ l ks
- bandasky 10 I - 95 ks
_ nádoba na olej 1000 1 - 1 ks
- hasiaci prístroj
- havarijné zabezpečenie: lopata, metla, peľlit, plastové vrecia, gumené ľukavice, okuliare

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzk e zaríadenla:
Pľi prevádzkovaní zariadenia na zber je potrebné dodržiavat'podmienky bezpečnosti a ochrany zďravia prí práci
a požiadavky požiarnej ochľany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Zodpovední pľacovníci sú povinní
pľi manipulácii s nebezpečnými odpadmi používať osobné ochľanné pracovné prostriedky. Zodpovedný pracovník
vykoná denne vizuálnu kontrolu priestorov zberného dvora a stavu havaľijnej sady. Priestory zberného dvora je
potrebné sústavne udržiavať v poľiadku. V priestoroch zbeľného dvora ajeho bezpľostrednej blízkosti platí prísny
zákaz fajčenia a je zakázané nakladať s otvoľeným ohňom. J e zakázané manipulovať s nebezpečnými látkami mimo
priestorov zberného dvora a pľiestorov na to určených. Taktiežj e zakázané skladovať kvapalné látky v nevhodných
obaloch, iných ako sú na tento účel určené. Pľi nakladaní so žieľavinami je potrebné vybaviť predmetné priestory na-
kladania s týmito látkami dostatočným množstvom pohotovostnej zdravotne nezávaďnej oplachovej vody a prípad-
nými neutralizačnými roztokmi. Únik nebezpečnej látky, vznik haváľie alebo pľípadné podozrenie z možného ohro-
zeniaŽivotného pľostrediaje povinný každý pracovník, ktoý tuto skutočnosť zisti,bezoďkladne oznámiť zodpo-
vednému vedúcemu a v prípade jeho neprítomnosti pľacovníkom na váhe. Pracovníci na váhe sú povinní informovať
zodpovedných pracovníkov spoločnosti. V prípade vzniku havárie sa pracovníci budú ľiadiť pokynmi dokumentu
Prevádzkoý poriadok a opatrenia v pľípade havárie -Zbemý dvor VI., Skládka odpadov Trnava, Zavarskácesta37 .

Doba, na ktoru sa súhlas udeľuje:
Súhlas sa udeľuj e od l l . 05 . 202I do 1 0. 05. 2026.

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. I zítkona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodársfva

vydané ľozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. Priprevádzkovanizariadenianazber odpadov dodržiavať ustanovenia zákoĺao odpadoch, ustanoveniavšetkých
súvisiacích vykonávacích pľedpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkolVek zmien súvisiacich s pľevádzkovanimzaríadenianazber odpadov' požiadať o zmenu tohto

rozhodnutia.
3. Pľed ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, ktoľé sa nachá-

dzajiv areéúi zaiadenia na zber odpadov, opľávneným organizáciám. Po ukončení činnosti zariadenia na zbeľ od-
padov sa v aľeáli zariadenianazber odpadov nesmú nachádzať žiadne odpady.

odôvodnenie

Listom zo dňa 03 . 02. 202I, doručeným na okľesný úrad Trnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybľaných z|ožiek životného prostredia dňa 08. 02.z02l,požiada|a spoločnosť FCC Trnava,

S.ľ.o.' so sídlom: Pľiemyselná 5,g|7 01 Trnava, IČo: ll 449 697 o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zaiadenia
nazber odpadov Zbemý dvoľ VI', Zavarskácesta 37, Trnava nachádzajiceho sa v areáli skládky odpadov v zmysle

$ 97 ods' 1 písm. ď) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zaľiadenie nazber odpadov, do ktorého sú prepravované odpady zo všetkých zberných dvorov
prsÝádzkovaýchnainemimesta Trnava a od dľŽiteľov odpadu z okĺesu Trnava za účelom ich zberu, t' j. zhtomaž'

517



d'ovania od inej osoby vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zaľiadení
na spracovanie odpadov.

Predmetné zariadenie žiaďateľ v čase podania žiadosti prevádzkuje na základe súhlasu udeleného ľozhodnu_
tím č. oU-TT-oSZP3-20l6l0I4285/Šso}VHu zo dňa 10. 05. 2016, v zneni zmeĺy rozhodnutia č. oU-TT-
oszP3-2020l010658-007 zo dÍĺa 09. 03. 2020,ktoý je platný do 10. 05.202l. Na základe uvedeného tunajší úrad
udelil nový súhlas nadvdzne, od 1 l. 05.202l' Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v sú-
lade s $ 97 ods' 17 zákona o odpadoch a vzhľadom na skutočnost', že súhlas možno udeliť len na určiý čas, najviac
na päť rokov, súhlas udelil do l0' 05. 2026.

okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných z\ožiekži-
votného prostredia listom č' oU-TT-osZP3-202ll006425-002 zo din09.02.202l oznitmilzačatie konania v uve-
denej veci avyzva| účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 15 dní. DÍ;a24.02.2021bolo na tunajší
úrad doručené súhlasné stanovisko Mesta Tmava k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie predmetného zariadeniana
zber odpadov vydané pod č. oSďŽPB626l-IOl45l202I/Do zo ďÍta 17 . 02' 202l.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevá,dzkovanie zariaďenia na zbet odpadov obsahovala všetky náležitosti v zmysle
$ 22 vyhlášky MŽP sR č.3'7Il20I5 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, a to:

- identifikačné údaje žiaďateľa,
_ sídlo zariadenianazber odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktoými sa bude v zariadení nakladať,
- technické údaje o zarladení'
_ spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úľadu životného prostredia Trnava, odboru kvaliý životného prostredia č. G
2}l0l02596lŠsvERlľe zo dňa 28. 12.20IO _rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru _ navrhovaná činnosť
,,Zberný dvor II' - Tajovského ul., Zbemý dvor III. - Sasinkova ul., Zbemý dvor IV. _ ul. A. Kmeťa, Zberný dvor
V. - Cukĺovául., Zbemý dvor VI. _ Zavarská cesta, Zbemý dvor VIII. - miestna časť Modranka", k. ú. Trnava sa
nebude posudzovať podľa zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie v zneni neskorších
pľedpisov,
- kópie zml'tx na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu;
kópia zmluvy nazabezpečenie spracovania elektroodpadu; kópia zmluvy nazabezpečenie spracovania a ľecyklácie
použitých batéľií a akumulátorov.
K žiadosti bolo d'alej priložené:
- kópia súhlasu, na ktoľého zák|aďe vykonáva žiadatel'zber odpadov v čase podania žiadosti _ ľozhodnutie okľesného
úradu Trnava, odboru staľostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochĺany prírody a vybraných z|ožiekživotného
prostrediač. oU-TT-oszP3-20l6l014285/ŠsoHlhuzo dňa l0. 05.2016 akópia zmeny tohtorozhodnutiač. oU-
TT -osZP3 -2020/0 l 065 8- 00"l zo dňa 09. 03 . 2020,
- dokument Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie _ Zbemý dvor VI., skládka odpadov Tmava, Za-
varská cesta 37,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie' oddelenie ochrany prírody a vybraných z|ožiekživotného prostredia ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodársťve rozhodol tak, ako je uvedené vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. d) zákona NR SR č. l45/I995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID: N01-280l21-0l'70
vo výške 1 1 eur pľi podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiupodľa $ 53 a $ 54 ods' 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných z|oŽiek životného prostredia, Kollárova 8,9l7 02 Trnava. odvolacím oľgánom je okresný úrad Trnava,
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odbor opravných prostriedkov, Vajansk ého 2,9l7 01 Tmava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčeľ-paní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČo: 00l5186ó SuÍix: 10006

Doručuje sa
FCC Trnava' s.ľ.o.' Priemyselná 5,9l7 01 Tmava, Slovenská ľepublika
Mesto Tmava, odbor stavebný aživotného prostredia, Ulica Hlavná l , gI7 7I Tmava,Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

p doloŽky

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril

o U _TT_os zP 3-2021 ĺ00 6425_004

27.04.2021

Hubinová Natália, Mgr

X

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

17.03.2021

X
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33112018 Z' z. o zaručenej konverzĺi'

Udaje o pÔvodných elektronických dokumentoch

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu
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Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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Názov dokumentu

Formát dokumentu
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Autorizačné pľvky pôvodných dokumentov v

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

o Dokument neobsahuje pľostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pÔVodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

02.03.2021 08:13

29.04.202113:44Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu nala

ldentĺfikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba
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Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenĺa časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

29.04.2021 13:44

Autorizované elektronické dokumenty
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Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvaliíikovaná elektronická pečať

platná

27.04.2021 09:53

29.04.2021 13:44Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie Údaje o autorĺzácií

Neuvedené

Autorizácia je založená na kva lifi kovanom cert|Íikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentiÍikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej repu bl iky' NTRSK-O0'l 5 1 866

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová k autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

27.04.2021 09:53Čas vystavenia Časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky
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elektronické dokumenty

'Názov dokumentu I 160 O.xml

Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

9Počet listov

Počet neprázdnych strán 12

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)
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Udaje o zaručenej konverzii

EvidenČné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.202113:44

7346-21 4

Zaručenú konverziu

lČo 36631 124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a's.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica'
oR oS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/3

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručéná konwrzla vykonaná automatĺzovaným spôsobom, údaje o mene, pĺiozvlsku, funkcli a o pÍacovnom amdgnĺ ss neuvádzajú'

Podpis a pečiatka SL0VENSKÁ FoŠTA, a's'
Partizánska cesta 9

s75 99 Banská Bystrica
- 1277 '
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